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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

انداز تولید، محدودیت موجودی انبار و تقاضای واردات قابل توجه کاهش در چشمبه دلیل  اکتبرغالت در ماه جهانی قیمت 

مجددا افزایش قابل توجهی را ثبت نموده است. در مقابل، قیمت جهانی برنج به دلیل آغاز فصل برداشت و کاهش میزان تقاضا 

 ی که قیمت برنج به دلیل کاهش تقاضای، در حالذخایر انبار به شدت افزایش یافتهنگرانی در خصوص تولید محصول و کاهش 

 ای کاهش یافته است.به طور قابل مالحضه

 

با آغاز فصل برداشت غرب آفریقا، در

روند افزایش قیمت در کشور  2020

نیجریه متوقف شده است، هرچند به 

دلیل شرایط دشورا اقتصاد کالن و اثرات 

های ناشی از محدودیتمخرب و 

بر زنجیره  19گیری بیماری کوئید همه

ها در سطحی باالتر عرضه همچنان قیمت

 از رکوردهای تاریخی قرار دارد.

اکتبر با در نظر ، قیمت غالت دانه درشت در ماه در شرق آفریقا

روندی نامنظم را طی نموده است. در بسیاری گرفتن الگوی فصلی 

از کشورهای این ناحیه، به استثنای کشورهای سودان و سودان 

ها رکورد جدیدی را ثبت جنوبی که قیمت در بازارهای مختلف آن

کرده است، قیمت کمتر یا در سطح قیمت سال گذشته بوده 

 های اقتصاد کالن و کاهشاست. همزمانی عرضه ناکافی و چالش

ارزش پول ملی در سودان جنوبی در کنار مسائل مربوط به وقوع 

 سیل در کشور سودان از دالیل این افزایش قیمت است.



 

 1  
 

 (آبان 9تا  مهر 9) اکتبرکاهش قیمت برنج در ماه تداوم گندم و ذرت و مجدد و شدید قیمت افزایش 

اکتبر به دلیل تقاضای قیمت جهانی گندم در ماه 

دسترسی به محصول صادراتی، پایدار جهانی، کاهش 

ی شرایط نامساعد رشد گندم در کشور آرژانتین، تاثیر منف

شرایط آب و هوایی خشک بر گندم زمستانه در اروپا، 

 آمریکای شمالی و منطقه دریای سیاه افزایش یافته است.

محدودیت شدیدتر در موجودی انبار در ایاالت متحده 

 د و افزایش برآوردانداز تولیآمریکا در کنار کاهش چشم

باعث افزایش یازده درصدی  21/2020مصرف در سال 

 قیمت پایه گندم نسبت ماه سپتامبر شده و میانگین قیمت

ه کدالر به ازای هر تن رسیده  273گندم در ماه اکتبر به 

بوده و نسبت به مدت  2014باالترین سطح قیمت از سال 

ده است. درصدی را ثبت کر 29مشابه سال گدشته افزایش 

قیمت گندم صادراتی در منطقه دریای سیاه نیز افزایش 

درصدی را ثبت نموده و به بیشترین قیمت از سال  10

رسیده است. این افزایش قیمت ناشی ازکاهش قابل  2014

توجه سرعت صادرات از کشور روسیه و همچنین کاهش 

 عرضه محصول صادراتی اوکراین بوده است.

در ماه اکتبر برای ه درشت غالت دانصادراتی قیمت 

چهارمین ماه متوالی افزایش یافته است. در بین عالت دانه 

درشت قیمت ذرت در برخی از مناطق اصلی تولید کننده 

نظیر آرژانتین، منطقه دریای سیاه و ایاالت متحده آمریکا 

افزایش یافته است. قیمت ذرت صادراتی در آرژانتین به 

خشک بر روی  دلیل تاثیر منفی شرایط آب و هوایی

انداز تولید و نگرانی در خصوص عرضه نسبت به ماه چشم

درصدی و نسبت به مدت مشابه سال  18سپتامبر افزایش 

درصدی را ثبت نموده است. کاهش  40گذشته افزایش 

انداز تولید عرضه برای صادرات در کنار کاهش بیشتر چشم

درصدی قیمت در  17در کشور اوکراین باعث افزایش 

ه دریای سیاه در ماه اکتبر شده است. قیمت پایه منطق

ذرت ایاالت متحده آمریکا نیز به دلیل سرعت قابل توجه 

خرید محصول توسط چین و همچنین کاهش دخایر انبار 

بینی شده نسبت به ماه گذشته افزایش زودتر از موعد پیش

درصدی را ثبت کرده است. همچنین قیمت جو  12

به دلیل تقاضای قابل توجه و  ای و سورگوم نیزعلوفه

پذیری از افزایش قیمت ذرت و گندم در ماه اکتبر اثر

 افزایش قابل توجهی یافته است.

در ماه ( 2002-04=100شاخص قیمت برنج فائو )

درصد رسیده که نسبت به ماه سپتامبر  108.6اکتبر به 

درصد کاهش یافته و به کمترین مقدار خود ظرف  2.7

هفت ماه گذشته رسیده است. در میان کشورهای آسیایی 

عرضه کننده برنج، قیمت محصول به دلیل تاخیر در زمان 

برداشت و همچنین بروز طوفان تنها در کشور ویتنام 

افزایش یافته است. آغاز برداشت محصول در فصل اصلی 

ا کاهش تقاضا باعث کاهش قیمت برداشت و همزمانی آن ب

در سایر کشورهای تولید کننده شده است. افزایش هزینه 

حمل و نقل به دلیل محدودیت کانتینر در کنار سایر 

عوامل ذکر شده باعث کاهش اختالف قیمت برنج در میان 

کشورهای تولید کننده شده است. افزایش هزینه حمل و 

ستان و تایلند نقل تاثیر بشتری بر روی کشورهای پاک

داشته و این کشورها شاهد بیشترین کاهش ماهیانه قیمت 

اند. در هندوستان نیز با وجود خرید قابل توجه برنج بوده

محصول توسط دولت که به دنبال کاهش زیان کشاورزان 

بود قیمت برنج کاهش یافته است. در ایاالت متحده آمریکا 

ن به مراحل نیز روند کاهنده قیمت برنج به دلیل رسید

. نهایی برداشت محصول تدام داشته است
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 دالر/تن (2020 اکتبرگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  273.25 10.9 23.9 28.6 
 25.4 14.4 7.5 247 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  251 10.2 20.9 23.4 
 24.3 21.4 10.3 250 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2020 اکتبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  187.33 13.2 23.7 11.7 
 34.8 20 16.7 220.5 حوزه دریای سیاه

 38.9 42.2 17.7 217.5 آرژانتین
15.3 کراینوا  219.6 15.4 21.1 32.1 

 
 ( دالر/تن2020 اکتبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 11.8 -0.9 -6.5 492 تایلند
 37.5 9.8 1.7 446.2 ویتنام
 -2.2 -2.5 -2.1 355 هند

آمریکا متحده االتیا  580.4 3.3- 10.2- 14 
 


